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พระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ
พ.ศ. 2543
____________
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ใหไว ณ วันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2543
เปนปที่ 55 ในรัชกาลปจจุบนั
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกลา ฯ ให
ประกาศวา
โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงกฎหมายวาดวยพนักงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ ใหตราพระราชบัญญัติขึ้นไวโดยคําแนะนํา และ ยินยอมของ
รัฐสภา ดังตอไปนี้
มาตรา 1 พระราชบัญญัตินี้เรียกวา "พระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ พ.ศ. 2543"
มาตรา 2* พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เปนตนไป *[รก.2543/31ก/1/7 เมษายน 2543]
มาตรา 3 ใหยกเลิกพระราชบัญญัติพนักงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ พ.ศ. 2534
มาตรา 4 พระราชบัญญัตินี้เปนกฎหมายทีม่ ีบทบัญญัติบางประการเกีย่ วกับการจํากัด
เสรีภาพในเคหสถาน และการจํากัดเสรีภาพในการรวมกันเปนสมาคม สหภาพ สหพันธสหกรณ
กลุมเกษตรกร องคการเอกชน หรือหมูคณะอื่น ซึ่งตราขึ้นโดยอาศัยอํานาจตามมาตรา 35 และ
มาตรา 45 ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
มาตรา 5 พระราชบัญญัตินี้ไมใชบังคับแกรัฐวิสาหกิจตามที่กําหนดในพระราชกฤษฎีกา
ใหรัฐวิสาหกิจทั้งหลายอยูภ ายใตบังคับแหงพระราชบัญญัตินี้ไมวากฎหมายจัดตั้งรัฐวิสาหกิจนัน้
หรือ กฎหมายที่ เกี่ยวของ จะกําหนด ไวเชนใดก็ตาม เวนแตรัฐวิสาหกิจที่กําหนดในพระราช
กฤษฎีกาตามวรรคหนึ่ง
มาตรา 6 ในพระราชบัญญัตินี้
"รัฐวิสาหกิจ" หมายความวา
(1) องคการของรัฐบาลตามกฎหมายวาดวยการจัดตั้งองคการของรัฐบาลหรือกิจการของรัฐ
ตามกฎหมายที่จัดตั้งกิจการนั้น และใหหมายความรวมถึงหนวยงานธุรกิจที่รัฐเปนเจาของ
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(2) บริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลที่กระทรวง ทบวง กรม หรือทบวงการเมืองที่มีฐานะ
เทียบเทา หรือรัฐวิสาหกิจตาม (1) มีทุนรวมอยูดวยเกินรอยละหาสิบ
"ลูกจาง" หมายความวา ผูซึ่งตกลงทํางานใหแกนายจางเพื่อรับคาจาง
"นายจาง" หมายความวา รัฐวิสาหกิจซึ่งตกลงรับลูกจางเขาทํางานโดยจายคาจางให และให
หมายความรวมถึง ผูมีอํานาจ กระทําการแทน รัฐวิสาหกิจ หรือผูซึ่งไดรับมอบหมายจาก ผูที่มี
อํานาจกระทําการแทนรัฐวิสาหกิจดวย
"ฝายบริหาร" หมายความวา ลูกจางระดับผูบ ังคับบัญชาที่มีอํานาจในการจางเลิกจาง ขึน้
คาจาง ตัดคาจาง หรือลดคาจาง
"สภาพการจาง" หมายความวา หลักเกณฑและเงื่อนไขการจางหรือการทํางาน กําหนดวัน
และเวลาทํางาน คาจาง สวัสดิการ การเลิกจาง หรือประโยชนอื่นของนายจาง หรือลูกจาง อัน
เกี่ยวกับการจาง หรือการทํางาน
"ขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจาง" หมายความวา ขอตกลงระหวางนายจางกับ สหภาพ
แรงงานตามพระราชบัญญัตินี้
"ขอพิพาทแรงงาน" หมายความวา ขอขัดแยงระหวางนายจางกับลูกจางเกี่ยวกับสภาพการ
จาง
"ปดงาน" หมายความวา การที่นายจางปฏิเสธไมยอมใหลูกจางทํางานชั่วคราว เนื่องจากขอ
พิพาทแรงงาน
"นัดหยุดงาน" หมายความวา การที่ลูกจางรวมกันไมทํางาน เฉื่อยงานหรือถวงงาน เพื่อให
การดําเนินงานบางสวน หรือทั้งหมดของรัฐวิสาหกิจตองหยุดชะงักหรือชาลง
"สหภาพแรงงาน" หมายความวา สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจทีจ่ ัดตั้งขึน้ ตาม
พระราชบัญญัตินี้
"สหพันธแรงงาน" หมายความวา สหพันธแรงงานรัฐวิสาหกิจทีจ่ ัดตั้งขึน้ ตาม
พระราชบัญญัตินี้
"คณะกรรมการ" หมายความวา คณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ
"นายทะเบียน" หมายความวา อธิบดีกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงานหรือผูซึ่งอธิบดี
มอบหมาย
"พนักงานประนอมขอพิพาทแรงงาน" หมายความวา ผูซึ่งรัฐมนตรีแตงตัง้ ให ปฏิบัติการ
ตามพระราชบัญญัตินี้
"พนักงานเจาหนาที่" หมายความวา ผูซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้งใหปฏิบัติการตาม พระราชบัญญัตินี้
"รัฐมนตรี" หมายความวา รัฐมนตรีผูซึ่งรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
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มาตรา 7 ใหรฐั มนตรีวาการกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมรักษาการ ตาม
พระราชบัญญัตินี้ และใหมีอาํ นาจแตงตั้งพนักงานประนอมขอพิพาทแรงงานและพนักงาน
เจาหนาทีเ่ พื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้
การแตงตั้งตามวรรคหนึ่งใหประกาศในราชกิจจานุเบกษา

หมวด 1
คณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ
__________
มาตรา 8 ใหมคี ณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกวา "คณะกรรมการแรงงาน รัฐวิสาหกิจ
สัมพันธ" ประกอบดวยรัฐมนตรี เปนประธานกรรมการ ปลัดกระทรวงแรงงานและ สวัสดิการ
สังคม เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ อธิบดีกรมบัญชีกลาง เปน
กรรมการ โดยตําแหนง และกรรมการอื่นซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้งจากฝายนายจางหาคนและ ฝายลูกจาง
หาคน และใหอธิบดีกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน เปนกรรมการและเลขานุการ
ฝายนายจางตามวรรคหนึ่ง หมายความวา ผูวาการ ผูอํานวยการ กรรมการผูจัดการ หรือ
บุคคล ซึ่งดํารงตําแหนง ที่มอี ํานาจหนาทีค่ ลายคลึงกันแตเรียกชื่ออยางอื่นในรัฐวิสาหกิจ
ฝายลูกจางตามวรรคหนึ่ง ใหแตงตั้งจากผูซ ึ่งไดรับการเลือกตั้งในระหวางประธานสหภาพ
แรงงานดวยกัน การเลือกตั้ง ใหเปนไปตาม ระเบียบที่รฐั มนตรีกําหนดโดยประกาศ ในราชกิจจา
นุเบกษา
มาตรา 9 กรรมการซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้งมีวาระอยูในตําแหนงคราวละสองป กรรมการซึ่งพน
จากตําแหนง อาจไดรับแตงตั้งอีกได
มาตรา 10 นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระตามมาตรา 9 กรรมการซึ่ง รัฐมนตรี
แตงตั้งพนจากตําแหนง เมื่อ
(1) ตาย
(2) ลาออก
(3) รัฐมนตรีใหออกเพราะมีการกระทําอันเปนการฝาฝนหรือไมปฏิบัติตาม พระราชบัญญัติ
นี้ หรือมีความผิดตามพระราชบัญญัตินี้
(4) พนจากการเปนนายจางหรือพนจากการเปนประธานสหภาพแรงงาน แลวแตกรณี
(5) เปนบุคคลลมละลาย
(6) เปนคนไรความสามารถหรือเสมือนไรความสามารถ หรือ
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(7) ไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแตเปนโทษสําหรับ ความผิดที่ได
กระทําโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ
ในกรณีที่กรรมการซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้งพนจากตําแหนงกอนวาระ ใหรัฐมนตรี แตงตั้ง
กรรมการ แทนตําแหนง ที่วา ง และให ผูซึ่ง ไดรับแตงตั้ง อยูในตําแหนงเทากับวาระที่เหลืออยู ของ
กรรมการซึ่งตนแทน
การแตงตั้งกรรมการแทนตําแหนงทีว่ า งกอนครบวาระของกรรมการฝายลูกจางใหแตงตั้ง
จากประธานสหภาพแรงงาน ผูที่ไดรับเลือกตั้งที่อยูลําดับถัดไปของการเลือกตั้งคราวที่ กรรมการซึ่ง
พนจากตําแหนงกอนครบวาระไดรับเลือกตั้ง
มาตรา 11 ในกรณีที่กรรมการซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้งดํารงตําแหนงครบตามวาระแลว แตยัง
มิไดมีการแตงตั้งกรรมการขึ้นใหม ใหกรรมการที่พนจากตําแหนงตามวาระปฏิบัติหนาที่ ไปพลาง
กอน จนกวากรรมการที่ไดรับแตงตั้งใหมจะเขารับหนาที่
มาตรา 12 การประชุมคณะกรรมการตองมีกรรมการมาประชุมไมนอยกวา กึ่งหนึ่งของ
จํานวนกรรมการทั้งหมด และตองมีกรรมการฝายนายจางและฝายลูกจางอยางนอย ฝายละหนึ่งคน
จึงเปนองคประชุม
ในการประชุมคราวใด ถาประธานกรรมการไมอยูในที่ประชุม หรือไมสามารถ ปฏิบัติ
หนาที่ได ใหกรรมการที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึง่ เปนประธานในที่ประชุม
มติที่ประชุมใหถือเสียงขางมาก กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน ถาคะแนน
เสียงเทากัน ใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด
ในการประชุมคราวใด ถาไมไดองคประชุมตามที่กําหนดไวในวรรคหนึง่ ใหจดั ให มีการ
ประชุมอีกครั้งหนึ่งภายในสิบหาวันนับตั้งแตวันทีน่ ัดประชุมครั้งแรก การประชุมครั้งหลังนี้แมจะ
ไมมีกรรมการฝายนายจางหรือฝายลูกจางมาประชุม ถามีกรรมการมาประชุมไมนอยกวา กึ่งหนึ่ง
ของจํานวนกรรมการทั้งหมด ก็ใหถือเปนองคประชุม
มาตรา 13 ใหคณะกรรมการมีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
(1) กําหนดมาตรฐานขั้นต่ําของสภาพการจาง
(2) เสนอคณะรัฐมนตรีกําหนดขอบเขตสภาพการจางทีเ่ กี่ยวกับการเงินสําหรับ รัฐวิสาหกิจ
แตละแหงที่รฐั วิสาหกิจนั้นอาจดําเนินการเองได
(3) พิจารณาใหความเห็นชอบเกี่ยวกับสภาพการจางตามวรรคสาม และมาตรา 28
(4) พิจารณาวินิจฉัยชี้ขาดขอพิพาทแรงงานตามมาตรา 31
(5) แตงตั้งบุคคลหรือคณะบุคคลเพื่อดําเนินการไกลเกลี่ยขอพิพาทแรงงานกอนมี คํา
วินิจฉัยชี้ขาดตามมาตรา 31 วรรคหา
(6) พิจารณาวินจิ ฉัยชี้ขาดตามมาตรา 38
(7) พิจารณาวินิจฉัยและออกคําสั่งตามมาตรา 39
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(8) เสนอความเห็นและใหคําแนะนําแกรัฐวิสาหกิจเกีย่ วกับการปฏิบัติตาม กฎหมาย
(9) ปฏิบัติหนาที่อื่นตามพระราชบัญญัตินี้ หรือตามที่รัฐมนตรีมอบหมาย
มาตรฐานขั้นต่าํ ของสภาพการจางตาม (1) เมื่อไดรับ ความเห็นชอบจาก คณะรัฐมนตรีแลว
ใหใชบังคับแกรัฐวิสาหกิจทุกแหง
ในกรณีที่รัฐวิสาหกิจใด เห็นสมควร ปรับปรุง สภาพการจาง ที่เกี่ยวกับการเงินที่อยู
นอกเหนือจากที่กาํ หนดไวตามมาตรา 13 (2) จะตองไดรบั ความเห็นชอบจากคณะกรรมการและ
คณะรัฐมนตรีกอนจึงจะดําเนินการได
มาตรา 14 คณะกรรมการมีอาํ นาจแตงตั้งผูท รงคุณวุฒิไมเกินหาคน เปนที่ปรึกษา ของ
คณะกรรมการ เพื่อใหคําปรึกษา และเสนอความเห็น ในเรื่องที่คณะกรรมการมอบหมาย
มาตรา 15 คณะกรรมการมีอาํ นาจแตงตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาหรือปฏิบัติการ
อยางใดอยางหนึ่งตามที่คณะกรรมการมอบหมาย
มาตรา 16 ในการปฏิบัติการตามหนาที่ใหคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือพนักงาน
เจาหนาที่ ซึ่งคณะกรรมการ หรือ คณะอนุกรรมการ มอบหมายมีอํานาจดังตอไปนี้
(1) เขาไปในสถานที่ทํางานของนายจาง สถานที่ที่ลูกจางทํางานอยูหรือสํานักงาน ของ
นายจาง สหภาพแรงงาน หรือสหพันธแรงงาน ในระหวางเวลาทําการเพื่อสอบถามขอเท็จจริง หรือ
ตรวจสอบเอกสารไดตามความจําเปน
(2) มีหนังสือสอบถามหรือเรียกบุคคล ซึ่งเกี่ยวของมาใหถอยคําหรือใหสงสิ่งของ หรือ
เอกสาร ที่เกี่ยวของ มาเพื่อประกอบ การพิจารณา ของ คณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือ
พนักงานเจาหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย
ใหผูซึ่งเกี่ยวของอํานวยความสะดวก ชี้แจงขอเท็จจริง ตอบหนังสือสอบถาม หรือสงสิ่ง
ของหรือเอกสารที่เกี่ยวของแกคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือพนักงานเจาหนาที่ ที่ไดรับ
มอบหมายใน การปฏิบัติหนาที่ ตามวรรคหนึ่ง
มาตรา 17 คณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการจะมีหนังสือเชิญผูเชี่ยวชาญหรือ
ผูทรงคุณวุฒิมาแสดงความคิดเห็นในเรื่องที่เกี่ยวของก็ได
มาตรา 18 ใหมีสํานักงานคณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธในกรม สวัสดิการและ
คุมครองแรงงานและใหมีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
(1) ปฏิบัติงานธุรการของคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการตามพระราช บัญญัตินี้
(2) ปฏิบัติหนาที่ตามที่คณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการมอบหมาย
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หมวด 2
คณะกรรมการกิจการสัมพันธ
_________
มาตรา 19 ใหมีคณะกรรมการกิจการสัมพันธขึ้นในรัฐวิสาหกิจแตละแหง ประกอบดวย
กรรมการ ของรัฐวิสาหกิจ นัน้ คนหนึ่ง ซึ่งคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจแหงนั้นกําหนดเปนประธาน
กรรมการ ผูแทนฝายนายจางซึ่งรัฐวิสาหกิจแหงนั้น แตงตั้งจากฝายบริหารของรัฐวิสาหกิจนั้น ตาม
จํานวนที่รัฐวิสาหกิจกําหนด ซึ่งตองไมนอ ยกวาหาคนแตไมเกินเกาคน และ ผูแทนฝายลูกจางซึ่ง
แตงตั้งจากสมาชิกของสหภาพแรงงาน ในรัฐวิสาหกิจนั้นตามที่สหภาพแรงงาน เสนอ มีจํานวน
เทากับจํานวนผูแทนฝายนายจางเปนกรรมการ
ในกรณีที่ไมมสี หภาพแรงงานในรัฐวิสาหกิจใดหรือในระหวางที่สหภาพแรงงาน ตองเลิก
ไปตาม มาตรา 65 ใหรัฐวิสาหกิจนั้นจัดใหลูกจางที่มิใชฝา ยบริหารเลือกตั้งผูแทนฝายลูกจาง จํานวน
เทากับจํานวนผูแทนฝายนายจางเขารวมเปนกรรมการ
ใหลูกจางซึ่งไดรับเลือกตั้งตามวรรคสองอยูในตําแหนงกรรมการจนกวาจะสามารถเลือกตั้ง
ผูแทนของสหภาพแรงงานตามวรรคหนึ่งได
มาตรา 20 กรรมการกิจการสัมพันธมีวาระอยูในตําแหนงคราวละสองป กรรมการซึ่งพน
จากตําแหนงอาจไดรับแตงตัง้ อีกได
มาตรา 21 นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระตามมาตรา 20 กรรมการกิจการ สัมพันธ
พนจากตําแหนง เมื่อ
(1) ตาย
(2) ลาออก
(3) เปนคนไรความสามารถหรือเสมือนไรความสามารถ
(4) พนจากการเปนฝายบริหารหรือเมื่อรัฐวิสาหกิจเห็นควรใหมกี ารเปลี่ยนผูแทน ใหม
สําหรับกรณีของผูแทนฝายนายจาง
(5) พนจากการเปนสมาชิกของสหภาพแรงงานหรือเมื่อสหภาพแรงงานเห็นควร ใหมกี าร
เปลี่ยนผูแทนใหมหรือพนจากการเปนลูกจาง สําหรับกรณีของผูแทนฝายลูกจาง
(6) ไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแตเปนโทษสําหรับ ความผิดที่ได
กระทําโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ
ในกรณีที่กรรมการกิจการสัมพันธพนจากตําแหนงกอนวาระ ใหมีการแตงตั้ง กรรมการ
กิจการสัมพันธแทนตําแหนงที่วาง และใหผูซึ่งไดรับแตงตั้งอยูในตําแหนงเทากับวาระที่เหลืออยู
ของกรรมการซึ่งตนแทน
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มาตรา 22 ใหคณะกรรมการกิจการสัมพันธจัดใหมกี ารประชุมอยางนอยเดือนละ หนึง่ ครั้ง
และใหนําความในมาตรา 12 มาใชบังคับกับการประชุมของคณะกรรมการกิจการสัมพันธ โดย
อนุโลม ในกรณีที่กรรมการกิจการสัมพันธไมนอยกวาหนึ่งในสามรองขอ ใหคณะ กรรมการกิจการ
สัมพันธจัดใหมีการประชุมภายในสิบวันนับแตวันที่ไดรบั คํารองขอ
มาตรา 23 ใหคณะกรรมการกิจการสัมพันธมีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
(1) พิจารณาใหความเห็นเกีย่ วกับการปรับปรุงประสิทธิภาพในการดําเนินงานของ
รัฐวิสาหกิจตลอดจนสงเสริมและพัฒนาการแรงงานสัมพันธ
(2) หาทางปรองดองและระงับขอขัดแยงในรัฐวิสาหกิจนั้น
(3) พิจารณาปรับปรุงระเบียบขอบังคับในการทํางาน อันจะเปนประโยชนตอ นายจาง
ลูกจางและรัฐวิสาหกิจนั้น
(4) ปรึกษาหารือเพื่อแกปญหาตามคํารองทุกขของลูกจางหรือสหภาพแรงงาน รวมถึงการ
รองทุกขที่เกี่ยวกับการลงโทษทางวินยั
(5) ปรึกษาหารือเพื่อพิจารณาปรับปรุงสภาพการจาง
มาตรา 24 ใหนายจางอํานวยความสะดวกในการปฏิบัตหิ นาที่ของกรรมการกิจการสัมพันธ
หรืองดเวนการกระทําใด ๆ อันเปนผลใหกรรมการกิจการสัมพันธไมสามารถ ทํางานตามอํานาจ
หนาที่ตอไปได
นายจางจะเลิกจาง ลดคาจาง หรือตัดคาจาง กรรมการกิจการสัมพันธไดตอเมื่อ ไดรับ
อนุญาต จากศาลแรงงานกอน เวนแตกรรมการกิจการสัมพันธผูนั้นจะใหความยินยอมเปน หนังสือ
หรือเปนการเลิกจางเพราะเหตุเกษียณอายุ
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หมวด 3
ขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจางและวิธีระงับขอพิพาทแรงงาน
____________
มาตรา 25 ขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจางใหมีระยะเวลาใชบังคับตามที่นายจางและสหภาพ
แรงงานไดตกลงกัน แตจะตกลงกันใหมีผลใชบังคับเกินกวาสามปไมไดถามิไดกําหนดระยะเวลาไว
ใหถือวาขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจางมีผลใชบังคับหนึง่ ปนับแตวันทีน่ ายจางและลูกจางไดตกลง
กันหรือนับแตวันที่นายจางรับลูกจางเขาทํางานแลวแตกรณี
ในกรณีที่ระยะเวลาที่กําหนดตามขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจางสิ้นสุดลงถามิไดมีการ
เจรจาตกลงกันใหม ใหถือวาขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจางนั้นมีผลใชบังคับตอไปอีกคราวละ
หนึ่งป
การเรียกรองใหมีการกําหนดขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจาง หรือการแกไขเพิ่มเติม
ขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจาง นายจางหรือสหภาพแรงงานตองยื่นขอเรียกรองเปนหนังสือใหอีก
ฝายหนึ่งทราบและใหฝายที่ยนื่ ขอเรียกรองสงสําเนาขอเรียกรองใหนายทะเบียนทราบโดยมิชักชา
ใหฝายยื่นขอเรียกรองระบุชอื่ ผูซึ่งมีอํานาจทําการแทนเปนผูแทนในการเจรจาซึ่งตองมี
จํานวนไมเกินเจ็ดคน
ผูแทนในการเจรจาฝายนายจางตองแตงตั้งจากฝายบริหารของรัฐวิสาหกิจนั้น และผูแทนใน
การเจรจาฝายสหภาพแรงงานตองแตงตั้งจากกรรมการหรือสมาชิกสหภาพแรงงานนัน้
มาตรา 26 เมื่อไดรับขอเรียกรองแลว ใหฝายที่รับขอเรียกรองแจงชื่อผูแทนในการเจรจา
จํานวนไมเกินเจ็ดคนเปนหนังสือใหฝายที่ยนื่ ขอเรียกรองทราบโดยมิชักชาและใหทั้งสองฝายเริ่ม
เจรจากันภายในหาวันนับแตวันที่ไดรับขอเรียกรอง
นายจางหรือสหภาพแรงงานจะแตงตั้งที่ปรึกษาเพื่อใหคําปรึกษาแนะนําแกผูแทนของตนก็
ไดแตตองมีจํานวนฝายละไมเกินสองคน
มาตรา 27 ถานายจางกับสหภาพแรงงานสามารถตกลงเกี่ยวกับขอเรียกรองไดแลวใหทํา
ขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจางนั้นเปนหนังสือลงลายมือชื่อผูแทนในการเจรจาของนายจาง และ
สหภาพแรงงาน ซึ่งมีจํานวนไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนผูแทนฝายตนและใหนายจางประกาศ
ขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจางโดยเปดเผยไว ณ สถานทีท่ ี่ลูกจางทํางานอยูเปนเวลาอยางนอย
สามสิบวัน โดยเริ่มประกาศภายในสามวันนับแตวนั ที่ไดตกลงกัน
ใหนายจางนําขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจางตามวรรคหนึ่งไปจดทะเบียนตอนายทะเบียน
หรือผูซึ่งนายทะเบียนมอบหมายภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดตกลงกัน
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มาตรา 28 ขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจางที่เกี่ยวกับการเงินที่อยูนอกเหนือจากที่กําหนด
ตามมาตรา 13 (2) นายจางจะตองไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการและคณะรัฐมนตรี
กอนจึงจะดําเนินการได
มาตรา 29 ขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจางมีผลผูกพันนายจางและลูกจางซึ่งเปนสมาชิก
สหภาพแรงงาน
หามมิใหนายจางทําสัญญาจางแรงงานกับลูกจางซึ่งเปนสมาชิกสหภาพแรงงานขัดหรือแยง
กับขอตกลงเกีย่ วกับสภาพการจาง เวนแตสญ
ั ญาจางแรงงานนั้นจะเปนคุณแกลูกจางยิง่ กวา
มาตรา 30 ในกรณีที่ไมมกี ารเจรจากันภายในกําหนดตามมาตรา 26 หรือมีการเจรจากัน
แลวแตตกลงกันไมไดไมวาดวยเหตุใด ใหถือวาไดมีขอพิพาทแรงงานเกิดขึ้น และใหฝายยื่นขอ
เรียกรองแจงเปนหนังสือใหพนักงานประนอมขอพิพาทแรงงานทราบภายในเจ็ดสิบสองชั่วโมงนับ
แตเวลาที่พน กําหนดหรือนับแตเวลาที่ตกลงกันไมไดแลวแตกรณี
มาตรา 31 เมื่อพนักงานประนอมขอพิพาทแรงงานไดรับแจงตามมาตรา 30 แลวให
พนักงานประนอมขอพิพาทแรงงานดําเนินการประนอมขอพิพาทภายในกําหนดสิบวันนับแตวนั ที่
พนักงานประนอมขอพิพาทแรงงานไดรับหนังสือแจง
ถาไดมีการตกลงกันภายในระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง ใหนาํ มาตรา 27 มาใชบังคับโดย
อนุโลม
ในกรณีที่ไมอาจตกลงกันไดภายในระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง ใหถือวาขอพิพาทแรงงานนั้น
เปนขอพิพาทแรงงานที่ตกลงกันไมได และใหฝายที่แจงขอเรียกรองนําขอพิพาทแรงงานที่ตกลงกัน
ไมได สงใหคณะกรรมการภายในสิบหาวันนับแตวันที่เปนขอพิพาทแรงงานที่ตกลงกันไมได
เมื่อคณะกรรมการไดรับขอพิพาทแรงงานทีต่ กลงกันไมได ใหพจิ ารณาวินิจฉัยชี้ขาดภายใน
เกาสิบวันนับแตวันทีไ่ ดรับขอพิพาทแรงงานดังกลาว
ในกรณีที่คณะกรรมการเห็นสมควร คณะกรรมการจะแตงตั้งบุคคลหรือคณะบุคคลเพื่อ
ดําเนินการไกลเกลี่ยขอพิพาทแรงงานดังกลาวกอนมีการวินิจฉัยชี้ขาดก็ได
มาตรา 32 คําวินิจฉัยชี้ขาดของคณะกรรมการใหเปนที่สุด ฝายยืน่ ขอเรียกรองและฝายรับ
ขอเรียกรองตองปฏิบตั ิตาม แตถาเปนคําวินิจฉัยชี้ขาดทีเ่ กี่ยวกับการเงินที่อยูนอกเหนือกําหนดตาม
มาตรา 13 (2) จะมีผลใชบังคับไดตอเมื่อไดรับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีแลว และใหคํา
วินิจฉัยชี้ขาดมีผลใชบังคับไดเปนเวลาหนึ่งปนับแตวันที่ไดวนิ ิจฉัยชีข้ าดหรือไดรับความเห็นชอบ
จากคณะรัฐมนตรี แลวแตกรณี
มาตรา 33 ไมวากรณีใดหามมิใหนายจางปดงานหรือลูกจางนัดหยุดงาน
มาตรา 34 เมื่อไดมีการยืน่ ขอเรียกรองตามมาตรา 25 แลว ถาขอเรียกรองนั้นยังอยูใน
ระหวางการเจรจา การประนอม การไกลเกลี่ย หรือการชีข้ าดขอพิพาทแรงงานตามมาตรา 26
มาตรา 27 มาตรา 28 มาตรา 29 มาตรา 30 หรือมาตรา 31 หามมิใหนายจางเลิกจาง หรือโยกยาย
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หนาที่การงานลูกจาง ผูแทนลูกจาง กรรมการ หรืออนุกรรมการซึ่งเกี่ยวของกับขอเรียกรอง เวนแต
บุคคลดังกลาว
(1) ทุจริตตอหนาที่หรือกระทําความผิดอาญาโดยเจตนาแกนายจาง
(2) จงใดทําใหนายจางไดรับความเสียหาย
(3) ฝาฝนขอบังคับเกี่ยวกับการทํางานหรือระเบียบ หรือคําสั่งอันชอบดวยกฎหมายของ
นายจาง โดยนายจางไดวากลาวตักเตือนเปนหนังสือแลวและยังไมเกินหนึ่งปนับแตวนั ที่ลูกจาง
ไดรับทราบหนังสือเตือนนัน้ ทั้งนี้ ขอบังคับ ระเบียบ หรือคําสั่งนั้น ตองมิไดออกเพือ่ ขัดขวางมิให
บุคคลดังกลาวดําเนินการเกีย่ วกับขอเรียกรอง เวนแตกรณีที่รายแรง นายจางไมจําตองตักเตือน
(4) ละทิ้งหนาที่เปนเวลาสามวันทํางานติดตอกัน โดยไมมีเหตุผลอันสมควร
หามมิใหลูกจาง ผูแทนลูกจาง กรรมการ อนุกรรมการ หรือสมาชิกสหภาพแรงงาน
ซึ่งเกี่ยวของกับขอเรียกรอง สนับสนุน หรือกอเหตุการณนัดหยุดงาน
มาตรา 35 หามมิใหนายจาง
(1) เลิกจางหรือกระทําการใด ๆ อันอาจเปนผลใหลูกจางไมสามารถทนทํางานอยูตอไปได
เพราะเหตุที่ลูกจางไดดําเนินการขอจัดตั้งสหภาพแรงงาน สหพันธแรงงาน หรือเขาเปนสมาชิก หรือ
กรรมการสหภาพแรงงาน กรรมการสหพันธแรงงาน กรรมการกิจการสัมพันธ กรรมการแรงงาน
รัฐวิสาหกิจสัมพันธ หรืออนุกรรมการ หรือดําเนินการฟองรอง เปนพยาน หรือใหหลักฐานตอ
พนักงานเจาหนาที่นายทะเบียนหรือคณะกรรมการ หรือตอศาลแรงงาน
(2) ขัดขวางในการที่ลูกจางเปนสมาชิก หรือใหลูกจางออกจากการเปนสมาชิกของสหภาพ
แรงงาน สหพันธแรงงาน กรรมการกิจการสัมพันธ หรือให หรือตกลงจะใหเงิน หรือทรัพยสินแก
ลูกจางหรือเจาหนาที่ของสหภาพแรงงาน เพื่อมิใหสมัคร หรือรับสมัครลูกจางเปนสมาชิก หรือ
เพื่อใหออกจากการเปนสมาชิกของสหภาพแรงงาน
(3) ขัดขวางการดําเนินการของสหภาพแรงงาน หรือสหพันธแรงงาน หรือขัดขวางการใช
สิทธิของลูกจางในการเปนสมาชิกสหภาพแรงงาน หรือ
(4) เขาแทรกแซงการดําเนินการของสหภาพแรงงาน หรือสหพันธแรงงานโดยมิชอบดวย
กฎหมาย
มาตรา 36 หามมิใหผูใด
(1) บังคับหรือขูเข็ญ ไมวาโดยทางตรงหรือทางออม ใหลูกจางตองเปนหรือหามไมใหเปน
สมาชิกสหภาพแรงงาน หรือตองออกจากการเปนสมาชิกสหภาพแรงงานหรือ
(2) กระทําการใด ๆ อันอาจเปนผลใหฝายนายจางฝาฝนมาตรา 35
มาตรา 37 ในระหวางที่ขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจางตามมาตรา 25 วรรคหนึ่ง หรือคําชี้
ขาดตามมาตรา 32 มีผลใชบังคับ หามมิใหนายจางเลิกจางหรือโยกยายหนาที่การงานของกรรมการ
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อนุกรรมการ หรือสมาชิกสหภาพแรงงาน ซึ่งเกี่ยวของกับขอเรียกรอง เวนแตมีการยุบเลิก
รัฐวิสาหกิจหรืองานสวนหนึง่ สวนใดของรัฐวิสาหกิจหรือบุคคลดังกลาวไดกระทําการดังตอไปนี้
(1) ทุจริตตอหนาที่หรือกระทําความผิดอาญาโดยเจตนาแกนายจาง
(2) จงใจทําใหนายจางไดรับความเสียหาย
(3) ฝาฝนขอบังคับเกี่ยวกับการทํางาน หรือระเบียบ หรือคําสั่งอันชอบดวยกฎหมายของ
นายจางโดยนายจางไดวากลาวตักเตือนเปนหนังสือแลว และยังไมเกินหนึ่งปนับแตวนั ที่ลูกจาง
ไดรับทราบหนังสือเตือนนัน้ ทั้งนี้ ขอบังคับ ระเบียบ หรือคําสั่งนั้น ตองมิไดออกเพือ่ ขัดขวางมิให
บุคคลดังกลาวดําเนินการเกีย่ วกับขอเรียกรอง เวนแตกรณีที่รายแรง นายจางไมจําตองตักเตือน
(4) ละทิ้งหนาที่เปนเวลาสามวันทํางานติดตอกัน โดยไมมีเหตุผลอันสมควร
(5) กระทําการใด ๆ เปนการยุยง สนับสนุน หรือชักชวนใหมกี ารฝาฝนขอตกลงเกี่ยวกับ
สภาพการจางหรือคําชี้ขาด
มาตรา 38 ใหผูเสียหายเนื่องจากการฝาฝนมาตรา 35 หรือมาตรา 37 มีสิทธิยื่นคํารองได
ภายในสามสิบวันนับแตวนั ที่ไดรับความเสียหายกลาวหาผูฝาฝนตอคณะกรรมการ เพื่อพิจารณา
วินิจฉัยชี้ขาด
ใหคณะกรรมการวินจิ ฉัยชี้ขาดและออกคําสั่งภายในหกสิบวันนับแตวนั ที่ไดรับคํารอง และ
ใหฝายนายจางและลูกจางปฏิบัติตามคําชี้ขาดนั้น ในกรณีนี้ ใหคณะกรรมการมีอํานาจออกคําสั่งให
นายจางรับลูกจางกลับเขาทํางาน หรือใหจา ยคาเสียหาย หรือใหผูฝาฝนปฏิบัติหรือไมปฏิบัติอยาง
หนึ่งอยางใดตามที่เห็นสมควรได
มาตรา 39 ในกรณีที่นายทะเบียนเห็นวา กรรมการของสหภาพแรงงานหรือสหพันธ
แรงงานผูใดดําเนินการผิดวัตถุประสงคของสหภาพแรงงาน หรือสหพันธแรงงาน แลวแตกรณี และ
การดําเนินการนั้นเปนภยันตรายตอความสงบสุขของประชาชน หรือความมั่นคงของประเทศ ใหสง
เรื่องตอคณะกรรมการเพื่อพิจารณาวินิจฉัยโดยมิชักชา
ใหคณะกรรมการวินจิ ฉัยและออกคําสั่งภายในเจ็ดวันนับแตวันทีไ่ ดรับคําขอและใหผฝู าฝน
ปฏิบัติตามคําสั่งนั้น
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หมวด 4
สหภาพแรงงาน
_______
มาตรา 40 สหภาพแรงงานจะมีขึ้นได ก็แตโดยอาศัยอํานาจตามบทแหงพระราชบัญญัตินี้
สหภาพแรงงานตองมีวัตถุประสงคเพื่อ
(1) สงเสริมความสัมพันธอันดีระหวางลูกจางกับนายจาง และระหวางลูกจางดวยกัน
(2) พิจารณาชวยเหลือสมาชิกตามคํารองทุกข
(3) แสวงหาและคุมครองผลประโยชนเกี่ยวกับสภาพการจางของลูกจาง
(4) ดําเนินการและใหความรวมมือเพื่อใหเกิดประสิทธิภาพ และรักษาผลประโยชนของ
รัฐวิสาหกิจ
ใหรัฐวิสาหกิจแตละแหงมีสหภาพแรงงานไดเพียงสหภาพแรงงานเดียว
มาตรา 41 บุคคลดังตอไปนี้ มีสิทธิรวมตัวกันจัดตัง้ สหภาพแรงงานได
(1) เปนลูกจางในรัฐวิสาหกิจเดียวกันที่มใิ ชฝายบริหาร
(2) บรรลุนิติภาวะแลว และ
(3) มีสัญชาติไทย
มาตรา 42 สหภาพแรงงานจะตั้งขึ้นไดตองมีสมาชิกไมนอ ยกวารอยละยี่สิบหาของลูกจาง
ทั้งหมดแตไมรวมถึงลูกจางซึ่งทํางานอันมีลักษณะเปนครั้งคราว เปนการจร เปนไปตามฤดูกาล
หรือเปนงานตามโครงการ ตองมีขอบังคับ และตองจดทะเบียนตอนายทะเบียน และเมือ่ ไดจด
ทะเบียนแลว ใหสหภาพแรงงานเปนนิติบคุ คล
มาตรา 43 การขอจดทะเบียนสหภาพแรงงาน ใหลูกจางมีสิทธิจัดตั้งสหภาพแรงงานจํานวน
ไมนอยกวาสิบคน เปนผูเริม่ กอการ ยื่นคําขอเปนหนังสือตอนายทะเบียน พรอมดวยรางขอบังคับ
ของสหภาพแรงงานอยางนอยสามฉบับ บัญชีรายชื่อและลายมือชื่อของผูแสดงความจํานงเขาเปน
สมาชิกสหภาพแรงงานไมนอ ยกวารอยละสิบของลูกจางทั้งหมด แตไมรวมถึงลูกจางซึ่งทํางานอันมี
ลักษณะเปนครั้งคราว เปนการจร เปนไปตามฤดูกาล หรือเปนงานตามโครงการ
คําขอและบัญชีรายชื่อใหเปนไปตามแบบที่อธิบดีกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน
กําหนด
ลูกจางคนหนึง่ จะเปนสมาชิกสหภาพแรงงานไดเพียงแหงเดียว
เมื่อนายทะเบียนรับคําขอจดทะเบียนสหภาพแรงงานแลว ใหนายทะเบียนปดประกาศโดย
เปดเผย ณ สถานที่ทาํ งานของลูกจาง เพื่อใหลูกจางทั้งหมดทราบ
มาตรา 44 ขอบังคับของสหภาพแรงงาน ตองมีขอความดังตอไปนี้
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(1) ชื่อ ซึ่งตองมีคําวา "สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ" กํากับไวหนาชื่อนัน้ ดวย
(2) วัตถุประสงค
(3) ที่ตั้งสํานักงาน
(4) วิธีรับสมาชิกและการขาดจากสมาชิกภาพ
(5) อัตราเงินคาสมัครและคาบํารุงและวิธีการชําระเงิน
(6) ขอกําหนดเกี่ยวกับสิทธิและหนาที่ของสมาชิก
(7) ขอกําหนดเกี่ยวกับคณะกรรมการ ไดแก จํานวนกรรมการ การเลือกตั้งกรรมการ วาระ
ของการเปนกรรมการ การพนจากตําแหนงของกรรมการ และการประชุมของคณะกรรมการ
(8) ขอกําหนดเกี่ยวกับการประชุมใหญ
(9) ขอกําหนดเกี่ยวกับการบริหารสหภาพแรงงาน
(10) ขอกําหนดเกี่ยวกับการใชจาย การเก็บรักษาเงินและทรัพยสินอื่น ตลอดจนการทําบัญชี
และการตรวจบัญชี
ขอบังคับตามวรรคหนึ่ง ตองมีสาระที่สามารถเอื้ออํานวยใหการดําเนินงานของสหภาพ
แรงงานเปนไปโดยเกิดความเปนธรรม และรักษาประโยชนของสมาชิกและลูกจางในรัฐวิสาหกิจ
และตองไมมสี าระเปนการกีดกันการเขาเปนสมาชิกหรือตองขาดจากสมาชิกภาพโดยไมมีเหตุอัน
ควร
มาตรา 45 เมื่อนายทะเบียนไดรับคําขอจดทะเบียนสหภาพแรงงานในรัฐวิสาหกิจใดและ
ตรวจสอบแลวเห็นวา วัตถุประสงคถูกตองตามขอบเขตของมาตรา 40 และไมขัดตอความสงบ
เรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน ผูยื่นคําขอมีคุณสมบัติถูกตองตามมาตรา 41 คําขอ
ดังกลาว มีขอความตลอดจนเอกสารหลักฐานครบถวนถูกตองตามมาตรา 43 และขอบังคับถูกตอง
ตามมาตรา 44 มีรายชื่อและลายมือชื่อผูแสดงความจํานงเขาเปนสมาชิกสหภาพแรงงานเปนจํานวน
ไมนอยกวารอยละยี่สิบหาของลูกจางทั้งหมด แตไมรวมถึงลูกจางซึ่งทํางานอันมีลักษณะเปนครั้ง
คราว เปนการจร เปนไปตามฤดูกาล หรือเปนงานตามโครงการ และยังไมมีการจดทะเบียนสหภาพ
แรงงานขึ้นในรัฐวิสาหกิจนัน้ ใหนายทะเบียนรับจดทะเบียนและออกใบสําคัญแสดงการจดทะเบียน
สหภาพแรงงาน ใหแกสหภาพแรงงานนัน้
คําขอจดทะเบียนรายใด มีขอ ความตลอดจนเอกสารหลักฐานไมครบถวนถูกตองอยางใด
อยางหนึ่ง หรือมีผูแสดงความจํานงเขาเปนสมาชิกสหภาพแรงงานไมถงึ รอยละยี่สิบหาของลูกจาง
ทั้งหมดตามวรรคหนึ่ง ใหผยู ่นื คําขอจดทะเบียนรายดังกลาวดําเนินการแกไขเพิ่มเติมใหถูกตอง
ครบถวนภายในกําหนดเวลาหนึ่งปนับแตวนั ที่นายทะเบียนมีหนังสือแจงใหทราบ ถาผูยื่นคําขอจด
ทะเบียนไมดําเนินการดังกลาวใหแลวเสร็จภายในกําหนดเวลานัน้ ใหถือวาคําขอจดทะเบียน
สหภาพแรงงานรายดังกลาวเปนอันตกไป
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มาตรา 46 ในกรณีที่มีผูยื่นคําขอจดทะเบียนสหภาพแรงงานในรัฐวิสาหกิจใดเกินหนึ่งราย
ถาปรากฏวาคําขอจดทะเบียนรายใดมีขอความและเอกสารหลักฐานครบถวนถูกตองตลอดจนได
แจงจํานวนผูแ สดงความจํานงเขาเปนสมาชิกสหภาพแรงงานถึงรอยละยีส่ ิบหาของลูกจางทั้งหมด
ตามมาตรา 45 เปนลําดับแรก ใหนายทะเบียนรับจดทะเบียนสหภาพแรงงานนั้น แตถามีคําขอที่มี
ลักษณะครบถวนดังกลาวเกินหนึ่งราย ใหนายทะเบียนดําเนินการใหผยู ื่นคําขอจดทะเบียนแตละราย
มารวมพิจารณาทําความตกลงเพื่อรวมเปนคําขอเดียวกัน ถาไมสามารถตกลงกันได ใหรับจด
ทะเบียนสหภาพแรงงานที่มีจาํ นวนผูแ สดงความจํานงเขาเปนสมาชิกมากที่สุด ถายังปรากฏวามีคํา
ขอจดทะเบียนสหภาพแรงงาน โดยมีจํานวนรายชื่อผูแสดงความจํานงเขาเปนสมาชิกมากที่สุด
เทากันเกินหนึง่ ราย ใหนายทะเบียนดําเนินการจับสลากโดยเปดเผยระหวางผูยื่นคําขอดังกลาวและ
รับจดทะเบียนสหภาพแรงงานรายที่จับสลากได
มาตรา 47 ผูยื่นคําขอจดทะเบียนมีสิทธิอุทธรณคําสั่งไมรับจดทะเบียนตอรัฐมนตรีโดยทํา
เปนหนังสือยืน่ ตอรัฐมนตรีภายในสามสิบวันนับแตวนั ที่ไดรับแจงคําสั่งดังกลาว
ใหรัฐมนตรีวนิ ิจฉัยอุทธรณ และแจงใหผอู ุทธรณทราบภายในสามสิบวันนับแตวนั ที่ไดรับ
หนังสืออุทธรณ
คําวินิจฉัยอุทธรณของรัฐมนตรีใหเปนทีส่ ุด
มาตรา 48 เมื่อไดจดทะเบียนแลว ใหนายทะเบียนประกาศการจดทะเบียนสหภาพแรงงาน
ในราชกิจจานุเบกษา
มาตรา 49 ใหผเู ริ่มกอการจัดตั้งสหภาพแรงงานจัดใหมกี ารประชุมใหญสามัญครั้งแรก
ภายในหนึ่งรอยยี่สิบนับแตวนั ที่จดทะเบียน เพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการสหภาพแรงงาน และ
มอบหมายการทั้งปวงใหแกคณะกรรมการสหภาพแรงงานเลือกตั้งผูสอบบัญชี และอนุมัติราง
ขอบังคับที่ไดยื่นตอนายทะเบียนตามมาตรา 45
เมื่อที่ประชุมใหญไดเลือกตั้งคณะกรรมการสหภาพแรงงาน และอนุมัติรา งขอบังคับแลว
ใหนําสําเนาขอบังคับและรายชื่อ ที่อยู อาชีพ หรือวิชาชีพของกรรมการสหภาพแรงงานไปจด
ทะเบียนภายในสิบสี่วันนับแตวันทีท่ ี่ประชุมใหญลงมติ
มาตรา 50 การแกไขเพิม่ เติมขอบังคับของสหภาพแรงงานและการเปลีย่ นแปลง
กรรมการสหภาพแรงงาน จะกระทําไดโดยมติของที่ประชุมใหญและตองนําไปจดทะเบียนภายใน
สิบสี่วันนับแตวันที่ที่ประชุมใหญลงมติ
การแกไขเพิ่มเติมขอบังคับและการเปลี่ยนแปลงกรรมการสหภาพแรงงานตามวรรคหนึ่ง
จะมีผลใชบังคับตอเมื่อนายทะเบียนไดรับจดทะเบียนแลว
ใหนํามาตรา 45 มาใชบังคับแกการขอแกไขเพิ่มเติมขอบังคับและการเปลี่ยนแปลง
กรรมการสหภาพแรงงานโดยอนุโลม
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มาตรา 51 สมาชิกของสหภาพแรงงานในรัฐวิสาหกิจใดจะตองเปนลูกจางในรัฐวิสาหกิจ
นั้นตลอดเวลาที่ยังเปนสมาชิก
หามมิใหฝายบริหารเปนสมาชิกสหภาพแรงงาน
มาตรา 52 สมาชิกของสหภาพแรงงานมีสทิ ธิขอตรวจสอบทะเบียนสมาชิกเอกสาร หรือ
บัญชีเพื่อทราบการดําเนินกิจการของสหภาพแรงงานไดในเวลาเปดทําการ
ในการขอตรวจสอบตามวรรคหนึ่ง เจาหนาที่ของสหภาพแรงงานตองใหความสะดวกตาม
สมควร
มาตรา 53 สมาชิกภาพของสมาชิกสหภาพแรงงานสิ้นสุดลง เมื่อ
(1) ตาย
(2) ลาออก
(3) ที่ประชุมใหญใหออก เพราะมีเหตุตามที่กําหนดในขอบังคับของสหภาพแรงงาน
(4) ขาดคุณสมบัติตามมาตรา 51
มาตรา 54 เพื่อประโยชนของสมาชิกสหภาพแรงงาน ใหสหภาพแรงงานมีสิทธิ
หนาที่ดังตอไปนี้
(1) ยื่นขอเรียกรองตอฝายนายจางเกีย่ วกับสภาพการจางแทนสมาชิก
(2) ยื่นคํารองทุกขตอคณะกรรมการกิจการสัมพันธเพื่อพิจารณาตามมาตรา 23 (4)
(3) ตั้งผูแทนเขารวมเปนกรรมการในคณะกรรมการกิจการสัมพันธ
(4) จัดใหมกี ารใหบริการเพือ่ สวัสดิการของสมาชิก หรือจัดสรรเงินหรือทรัพยสิน
เพื่อสาธารณประโยชน ทั้งนี้ ตามที่ที่ประชุมใหญเห็นสมควร
(5) เรียกเก็บเงินคาสมัครเปนสมาชิกและเงินคาบํารุงตามอัตราที่กําหนดในขอ
บังคับของสหภาพแรงงาน
(6) ดําเนินการใหเปนไปตามวัตถุประสงคที่บัญญัติไวในมาตรา 40
มาตรา 55 ใหสหภาพแรงงานมีคณะกรรมการสหภาพแรงงานเปนผูดําเนินกิจการ
และเปนผูแทนของสหภาพแรงงานในกิจการที่เกี่ยวกับบุคคลภายนอก เพื่อการนี้คณะกรรมการ
สหภาพแรงงานจะมอบหมายใหกรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนทําแทนก็ได
คณะกรรมการสหภาพแรงงานอาจแตงตั้งคณะอนุกรรมการสหภาพแรงงานเพื่อปฏิบัตงิ าน
ตามที่มอบหมายได
คณะกรรมการสหภาพแรงงานประกอบดวย ประธานสหภาพแรงงานเปนประธาน
กรรมการและมีกรรมการอื่นตามที่กําหนดในขอบังคับ
มาตรา 56 กรรมการสหภาพแรงงานหรืออนุกรรมการสหภาพแรงงานตามมาตรา 55 ตอง
เปนสมาชิกของสหภาพแรงงานนั้น
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กรรมการสหภาพแรงงานซึ่งนายทะเบียนสั่งใหออกจากตําแหนงตามมาตรา 63 จะดํารง
ตําแหนงกรรมการสหภาพแรงงานใหมได ตอเมื่อพนกําหนดเวลาหนึ่งปนับแตวันทีน่ ายทะเบียนสั่ง
ใหออกจากตําแหนง
มาตรา 57 สหภาพแรงงานจะกระทําการดังตอไปนี้ไดกแ็ ตโดยมติของที่ประชุมใหญ
(1) แกไขเพิ่มเติมขอบังคับ
(2) เลือกตั้งกรรมการสหภาพแรงงาน เลือกตั้งผูสอบบัญชี รับรองงบดุล รายงานประจําป
และงบประมาณ
(3) จัดใหมกี ารใหบริการเพือ่ สวัสดิการของสมาชิก หรือจัดสรรเงินหรือทรัพยสิน
เพื่อสาธารณประโยชน
(4) รวมจัดตั้งหรือเขาเปนสมาชิกสหพันธแรงงาน
(5) รับเงินชวยเหลือจากบุคคลซึ่งไมมีสัญชาติไทย หรือคนตางดาวตามกฎหมาย
วาดวยการประกอบธุรกิจของคนตางดาว
(6) เลิกสหภาพแรงงาน
มาตรา 58 เมื่อสหภาพแรงงานปฏิบัติการดังตอไปนี้ เพื่อประโยชนของสมาชิกสหภาพ
แรงงาน ใหสหภาพแรงงาน กรรมการสหภาพแรงงาน อนุกรรมการสหภาพแรงงาน และเจาหนาที่
ของสหภาพแรงงานไดรับการยกเวนไมตอ งถูกกลาวหา หรือฟองรองทางอาญาหรือทางแพง
(1) เขารวมเจรจาทําความตกลงกับนายจาง เพื่อเรียกรองเกี่ยวกับสภาพการจาง
(2) ชี้แจงหรือโฆษณาขอเท็จจริงเกีย่ วกับขอเรียกรอง หรือขอพิพาทแรงงานหรือ
การดําเนินงานของสหภาพแรงงาน
ทั้งนี้ เวนแตเปนความผิดทางอาญาในลักษณะความผิดเกีย่ วกับการกอใหเกิดภยันตรายตอ
ประชาชน เกีย่ วกับชีวิตและรางกาย เกี่ยวกับเสรีภาพ และชื่อเสียง เกี่ยวกับทรัพย และความผิด
ในทางแพงที่เกี่ยวเนื่องกับการกระทําความผิดทางอาญาในลักษณะดังกลาว
มาตรา 59 การใหกรรมการสหภาพแรงงานไปดําเนินงานสหภาพแรงงานหรือไปรวมการ
ประชุมสหภาพแรงงานหรือสัมมนาใด ๆ โดยถือเสมือนวาการไปดําเนินงานดังกลาว เปนการ
ทํางานใหกับนายจางใหเปนไปตามที่สหภาพแรงงานและนายจางจะไดตกลงกัน
ลูกจางซึ่งเปนกรรมการของสหภาพแรงงานมีสิทธิลาไปรวมประชุมสหภาพแรงงานหรือ
รวมการประชุมหรือสัมมนาอื่นได ทั้งนี้ ใหสหภาพแรงงานแจงใหนายจางทราบลวงหนา และใหถือ
วาวันเวลาที่ลกู จางไปดําเนินงานดังกลาวเปนวันทํางานใหกับนายจาง
มาตรา 60 สหภาพแรงงานตองจัดใหมีทะเบียนสมาชิกตามแบบที่อธิบดีกรมสวัสดิการและ
คุมครองแรงงานกําหนด และเก็บรักษาไวที่สํานักงานพรอมที่จะใหตรวจสอบไดในเวลาทําการ
ใหสหภาพแรงงานประกาศวันและเวลาเปดทําการไวที่สาํ นักงานของสหภาพแรงงาน
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มาตรา 61 สหภาพแรงงานตองจัดใหมีการตรวจสอบบัญชีและตองเสนองบดุล พรอมดวย
รายงานการสอบบัญชีของผูสอบบัญชีตอที่ประชุมใหญ
เมื่อที่ประชุมใหญรับรองงบดุลและรายงานการสอบบัญชีแลว ใหสงสําเนาหนึ่งชุด
ใหแกนายทะเบียนภายในสามสิบวันนับแตวันที่ที่ประชุมใหญมีมติรับรอง
มาตรา 62 ใหนายทะเบียนหรือพนักงานเจาหนาที่ผูซึ่งนายทะเบียนมอบหมายมีอํานาจสั่ง
ใหนายจาง กรรมการของสหภาพแรงงาน หรือสมาชิกของสหภาพแรงงาน กระทําการ หรืองดเวน
การกระทําใด ๆ เพื่อใหเปนไปตามที่บัญญัติไวในพระราชบัญญัตินี้ หรือที่กําหนดไวในกฎหมาย
หรือขอบังคับของสหภาพแรงงานแลวแตกรณี และใหมอี ํานาจดังตอไปนี้
(1) เขาไปในรัฐวิสาหกิจหรือสํานักงานของสหภาพแรงงานในเวลาทําการ เพื่อสอบ
ขอเท็จจริงหรือตรวจสอบกิจการของสหภาพแรงงาน
(2) สั่งใหฝายนายจาง กรรมการสหภาพแรงงาน อนุกรรมการสหภาพแรงงาน หรือ
เจาหนาที่ของสหภาพแรงงาน สงหรือแสดงเอกสาร หรือบัญชีของสหภาพแรงงาน เพือ่ ประกอบ
การพิจารณากรณีที่มีปญหาเกิดขึ้น
(3) สอบถามบุคคลใน (2) หรือเรียกบุคคลดังกลาวมาเพือ่ สอบถามหรือใหชี้แจงขอเท็จจริง
เกี่ยวกับการดําเนินกิจการของสหภาพแรงงาน
มาตรา 63 นายทะเบียนมีอํานาจสั่งใหกรรมการสหภาพแรงงานผูใดผูหนึง่ หรือ
คณะกรรมการสหภาพแรงงาน ออกจากตําแหนงได เมื่อปรากฏวา
(1) กระทําการอันมิชอบดวยกฎหมายซึ่งเปนการขัดขวางการปฏิบัติงานตามหนาที่
ของคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ นายทะเบียน หรือพนักงานเจาหนาที่
(2) ฝาฝนมาตรา 57 (5)
(3) ฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามคําสั่งของนายทะเบียน หรือพนักงานเจาหนาที่ผูซึ่ง
นายทะเบียนมอบหมายตามมาตรา 62
(4) ดําเนินการไมถูกตองตามวัตถุประสงคของสหภาพแรงงานอันเปนการขัดตอ
กฎหมายหรือความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน หรืออาจจะเปนภัยตอเศรษฐกิจ
หรือความมั่นคงของประเทศ หรือ
(5) ใหหรือยินยอมใหผใู ดผูห นึ่งซึ่งมิใชกรรมการสหภาพแรงงานเปนผูดําเนินกิจการของ
สหภาพแรงงาน
คําสั่งตามวรรคหนึ่งใหทําเปนหนังสือและแจงใหผูซึ่งเกีย่ วของและสหภาพแรงงานทราบ
โดยมิชักชา
มาตรา 64 ผูซึ่งไดรับคําสั่งใหออกจากตําแหนงกรรมการสหภาพแรงงานตามมาตรา 63 มี
สิทธิอุทธรณคําสั่งนั้นตอรัฐมนตรีโดยทําเปนหนังสือภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับคําสั่ง
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ใหรัฐมนตรีวนิ ิจฉัยชี้ขาดอุทธรณและแจงใหผูอุทธรณทราบภายในหกสิบวันนับแตวันที่
ไดรับหนังสืออุทธรณ คําวินจิ ฉัยชี้ขาดของรัฐมนตรีใหเปนที่สุด
มาตรา 65 สหภาพแรงงานยอมเลิกดวยเหตุใดเหตุหนึ่งดังตอไปนี้
(1) ถามีขอบังคับของสหภาพแรงงานกําหนดใหเลิกในกรณีใด เมื่อมีกรณีนั้น
(2) ที่ประชุมใหญมีมติใหเลิก
(3) ลมละลาย
(4) นายทะเบียนมีคําสั่งใหเลิกตามมาตรา 66
มาตรา 66 นายทะเบียนมีคําสั่งใหเลิกสหภาพแรงงานไดในกรณีดงั ตอไปนี้
(1) เมื่อนายทะเบียนตรวจสอบและพบภายหลังวา การรับจดทะเบียนและออกใบสําคัญ
แสดงการจดทะเบียนสหภาพแรงงานแกผยู ื่นคําขอจดทะเบียนนั้นไมเปนไปตามมาตรา 45 หรือ
มาตรา 46
(2) เมื่อปรากฏวาการดําเนินการของสหภาพแรงงานขัดตอวัตถุประสงค ขัดตอกฎหมาย
หรือเปนภัยตอเศรษฐกิจ หรือความมั่นคงของประเทศ หรือขัดตอความสงบเรียบรอย หรือศีลธรรม
อันดีของประชาชน
(3) เมื่อนายทะเบียนมีคําสั่งใหเลือกตั้งกรรมการขึ้นใหมทั้งคณะ และไมดําเนินการเลือกตั้ง
ภายในระยะเวลาที่นายทะเบียนกําหนด หรือภายในระยะเวลาที่นายทะเบียนขยายระยะเวลาใหจน
สิ้นระยะเวลาดังกลาว
(4) เมื่อสหภาพแรงงานไมดาํ เนินกิจการติดตอกันเปนเวลาเกินสองป หรือ
(5) เมื่อมีจํานวนสมาชิกเหลือนอยกวารอยละยี่สิบหาของลูกจางทั้งหมดแตไมรวมถึงลูกจาง
ซึ่งเปนฝายบริหารหรือทํางานอันมีลักษณะเปนครั้งคราว เปนการจร เปนไปตามฤดูกาล หรือเปน
งานตามโครงการ
เมื่อนายทะเบียนมีคําสั่งใหเลิกสหภาพแรงงานใด ใหแจงคําสั่งเปนหนังสือใหสหภาพ
แรงงานนั้นทราบโดยมิชักชา
มาตรา 67 คําสั่งใหเลิกสหภาพแรงงานตามมาตรา 66 กรรมการเกินกึง่ หนึ่งของจํานวน
กรรมการทั้งหมดซึ่งดํารงตําแหนงอยูในวันที่ถูกสั่งใหเลิก มีสิทธิเขาชื่อกันอุทธรณคาํ สั่งนั้น
ตอรัฐมนตรี โดยทําเปนหนังสือยื่นตอนายทะเบียนภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรบั แจงคําสั่ง
การอุทธรณคําสั่งตอรัฐมนตรีตามวรรคหนึง่ ไมเปนเหตุทเุ ลาการบังคับตามคําสั่งของนาย
ทะเบียน
ใหรัฐมนตรีวนิ ิจฉัยอุทธรณและแจงใหผูอทุ ธรณทราบภายในสามสิบวันนับแตวันที่รบั
อุทธรณคําวินจิ ฉัยชี้ขาดของรัฐมนตรีใหเปนที่สุด
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คําสั่งเลิกสหภาพแรงงานใหประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการยืน่
อุทธรณหรือเมื่อรัฐมนตรีวนิ ิจฉัยชี้ขาด แลวแตกรณี
มาตรา 68 เมื่อสหภาพแรงงานตองเลิกตามมาตรา 65 ใหแตงตั้งผูชําระบัญชีและใหนาํ
บทบัญญัติแหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยวาดวยการชําระบัญชีหางหุนสวนสามัญจด
ทะเบียน หางหุนสวนจํากัด และบริษัทจํากัด มาใชบังคับแกการชําระบัญชีสหภาพแรงงานโดย
อนุโลม
มาตรา 69 เมื่อชําระบัญชีแลว ถามีทรัพยสนิ เหลืออยู หามมิใหนําไปแบงใหแกสมาชิกของ
สหภาพแรงงาน แตใหโอนทรัพยสินนั้นไปใหแกสหภาพแรงงานอื่นตามที่ไดระบุไวในขอบังคับวา
ดวยวิธีการจัดการของสหภาพแรงงาน หรือตามมติของที่ประชุมใหญ
ในกรณีที่ในขอบังคับหรือที่ประชุมใหญ มิไดระบุใหสหภาพแรงงานใดเปนผูรับทรัพยสิน
ที่เหลือนั้น ใหผูชําระบัญชีมอบทรัพยสินนัน้ ใหแกมูลนิธหิ รือสมาคมที่มีวัตถุประสงคเพื่อการ
สงเคราะหชวยเหลือหรือสงเสริมสวัสดิการของผูใชแรงงาน
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หมวด 5
สหพันธแรงงาน
________
มาตรา 70 สหภาพแรงงานตัง้ แตสิบสหภาพแรงงานขึ้นไป อาจรวมกันจัดตั้งสหพันธ
แรงงานไดเพือ่ ปกปองคุมครองผลประโยชนเกี่ยวกับสภาพการจางและเพื่อสงเสริมการศึกษาและ
สงเสริมความสัมพันธอันดีในรัฐวิสาหกิจ
สหพันธแรงงานตองมีขอบังคับและตองจดทะเบียนตอนายทะเบียน เมื่อไดจดทะเบียนแลว
ใหสหพันธแรงงานเปนนิติบคุ คล
มาตรา 71 ใหนําบทบัญญัติวาดวยสหภาพแรงงานในหมวด 4 มาใชบังคับแกสหพันธ
แรงงานโดยอนุโลม
มาตรา 72 สหพันธแรงงานอาจเขาเปนสมาชิกสภาองคการลูกจางตามกฎหมายวาดวย
แรงงานสัมพันธได
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หมวด 6
บทกําหนดโทษ
_________
มาตรา 73 ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามมาตรา 13 วรรคสอง หรือมาตรา 24 ตองระวางโทษ
จําคุกไมเกินหนึ่งเดือน หรือปรับไมเกินหนึ่งพันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา 74 ผูใดไมอํานวยความสะดวก ไมตอบหนังสือสอบถาม ไมชี้แจงขอเท็จจริง
หรือไมสงสิ่งของหรือเอกสารที่เกี่ยวของแกคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการตามมาตรา 16
หรือฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามคําสั่งนายทะเบียนหรือพนักงานเจาหนาที่ผูซึ่งนายทะเบียนมอบหมาย
ตามมาตรา 62 ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งเดือน หรือปรับไมเกินหนึ่งพันบาท หรือทั้งจําทั้ง
ปรับ
มาตรา 75 ผูแทนฝายนายจางหรือผูแทนฝายสหภาพแรงงานตามมาตรา 25 หรือที่ปรึกษา
ฝายนายจางหรือฝายสหภาพแรงงานตามมาตรา 26 ผูใดรับหรือยอมจะรับเงินหรือทรัพยสินจากผูใด
ผูหนึ่งเพื่อกระทําการอันเปนเหตุใหรัฐวิสาหกิจหรือสหภาพแรงงานตองเสียผลประโยชนที่ควรได
ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหาป หรือปรับไมเกินหกหมืน่ บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา 76 ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามขอตกลงตามมาตรา 27 วรรคสอง หรือฝาฝนมาตรา
29 วรรคสอง หรือไมปฏิบัติตามคําวินิจฉัยชี้ขาดของคณะกรรมการตามมาตรา 32 ตองระวางโทษ
จําคุกไมเกินหนึ่งเดือน หรือปรับไมเกินหนึ่งพันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา 77 ผูใดฝาฝนมาตรา 33 ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งป หรือปรับไมเกินสอง
หมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
ผูใดยุยงปลุกปน เพื่อใหมีการกระทําความผิดตามวรรคหนึ่ง ตองระวางโทษจําคุกไมเกิน
สองปหรือปรับไมเกินสี่หมืน่ บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา 78 ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามคําสั่งของคณะกรรมการตามมาตรา 39 วรรคสอง
ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งป หรือปรับไมเกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา 79 ผูใดฝาฝนมาตรา 34 หรือมาตรา 36 หรือไมปฏิบัติตามคําสั่งของคณะกรรมการ
ตามมาตรา 38 ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดือน หรือปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาทหรือทั้งจําทั้ง
ปรับ
มาตรา 80 ผูใดเปนสมาชิกของสหภาพแรงงานโดยรูอยูว าสหภาพแรงงานนั้นยังไมไดจด
ทะเบียนตามมาตรา 45 ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งเดือน หรือปรับไมเกินหนึ่งพันบาทหรือทัง้
จําทั้งปรับ
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ผูใดเปนผูดําเนินการสหภาพแรงงานที่ยังไมไดจดทะเบียน ตองระวางโทษจําคุกไมเกิน
หนึ่งป หรือปรับไมเกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา 81 ผูเริ่มกอการจัดตั้งสหภาพแรงงานผูใดไมปฏิบตั ิตามมาตรา 49 หรือกรรมการ
สหภาพแรงงานผูใดไมปฏิบตั ิตามมาตรา 50 ตองระวางโทษปรับไมเกินวันละหาสิบบาทตลอด
ระยะเวลาที่ยังฝาฝนอยู
มาตรา 82 สหภาพแรงงานใดรับบุคคลเขาเปนสมาชิกโดยฝาฝนมาตรา 51 ตองระวางโทษ
ปรับไมเกินหาพันบาท
มาตรา 83 สหภาพแรงงานใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามมาตรา 60 หรือมาตรา 61 ตองระวาง
โทษปรับไมเกินสองพันบาท
กรรมการสหภาพแรงงานผูใดรูเห็นเปนใจใหสหภาพแรงงานกระทําการตามวรรคหนึ่ง
ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสามเดือน หรือปรับไมเกินหาพันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา 84 ผูใดเปนสมาชิกสหพันธแรงงานโดยรูอยูว าสหพันธแรงงานนั้นยังไมไดจด
ทะเบียนตามมาตรา 70 ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งเดือน หรือปรับไมเกินหนึ่งพันบาท หรือทั้ง
จําทั้งปรับ
ผูใดดําเนินการสหพันธแรงงานที่ยังไมไดจดทะเบียน ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งป
หรือปรับไมเกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจําทัง้ ปรับ
มาตรา 85 สหพันธแรงงานใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามมาตรา 71 ประกอบดวยมาตรา 60
หรือมาตรา 61 ตองระวางโทษปรับไมเกินสองพันบาท
กรรมการสหพันธแรงงานผูใ ดรูเห็นเปนใจใหสหพันธแรงงานเขากระทําการตามวรรคหนึ่ง
ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสามเดือน หรือปรับไมเกินหาพันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา 86 ผูเริ่มกอการจัดตั้งสหพันธแรงงานผูใดไมปฏิบัติตามมาตรา 71 ประกอบดวย
มาตร 49 หรือกรรมการสหพันธแรงงานผูใ ดไมปฏิบัติตามมาตรา 71 ประกอบดวยมาตรา 50 ตอง
ระวางโทษปรับไมเกินวันละหาสิบบาทตลอดระยะเวลาที่ยังฝาฝนอยู
มาตรา 87 สหพันธแรงงานใดรับบุคคลเขาเปนสมาชิกโดยฝาฝนมาตรา 71 ประกอบดวย
มาตรา 51 ตองระวางโทษปรับไมเกินหาพันบาท
มาตรา 88 ผูใดใชคําวา "สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ" หรือ "สหพันธแรงงานรัฐวิสาหกิจ"
หรืออักษรตางประเทศซึ่งมีความหมายทํานองเดียวกัน ประกอบกับชื่อในดวงตรา ปายชื่อ จดหมาย
ใบแจงความ หรือเอกสารอยางอื่นเกีย่ วกับกิจการธุรกิจโดยมิไดเปนสหภาพแรงงานหรือสหพันธ
แรงงาน ตองระวางโทษปรับไมเกินสองหมืน่ บาทและปรับอีกเปนรายวันไมเกินวันละหารอยบาท
จนกวาจะเลิกใช
มาตรา 89 เมื่อสหภาพแรงงานหรือสหพันธแรงงานไดเลิกตามพระราชบัญญัตินี้
กรรมการ อนุกรรมการ หรือสมาชิกของสหภาพแรงงาน หรือสหพันธแรงงานผูใดขัดขวางการ
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ดําเนินการของผูชําระบัญชี ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสามเดือน หรือปรับไมเกินหาพันบาท หรือ
ทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา 90 ผูใดยังคงดําเนินกิจการของสหภาพแรงงานหรือสหพันธแรงงานซึ่งไดเลิกไป
แลวตามพระราชบัญญัตินี้ เวนแตการชําระบัญชีของสหภาพแรงงานหรือสหพันธแรงงาน ตอง
ระวางโทษจําคุกไมเกินสามเดือน หรือปรับไมเกินหาพันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา 91 บรรดาความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ที่มีโทษปรับสถานเดียวหรือมีโทษปรับ
หรือโทษจําคุกไมเกินหกเดือน หรือมีโทษปรับไมเกินหนึ่งหมืน่ บาท หรือทั้งจําทั้งปรับใหนาย
ทะเบียนมีอํานาจเปรียบเทียบได
ภายใตบังคับของบทบัญญัติตามวรรคหนึ่งในการสอบสวนถาพนักงานสอบสวนพบวา
บุคคลใดกระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ และบุคคลนั้นยินยอมใหเปรียบเทียบใหพนักงาน
สอบสวนสงเรื่องมายังนายทะเบียนภายในเจ็ดวันนับแตวนั ที่ผูนั้นแสดงความยินยอมใหเปรียบเทียบ
เมื่อผูกระทําผิดไดชําระเงินคาปรับตามจํานวนที่เปรียบเทียบภายในสามสิบวันแลวใหถือวา
คดีเลิกกันตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
ถาผูกระทําผิดไมยินยอมใหเปรียบเทียบ หรือเมื่อยินยอมแลวไมชําระเงินคาปรับภายใน
กําหนดเวลาตามวรรคสามใหดําเนินคดีตอไปได
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บทเฉพาะกาล
____________
มาตรา 92 ใหถือวาสมาคมพนักงานรัฐวิสาหกิจซึ่งไดจดทะเบียนจัดตัง้ ขึ้นตาม
พระราชบัญญัติพนักงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ พ.ศ. 2534 เปนสหภาพแรงงานตามพระราชบัญญัตินี้
และมีสิทธิหนาที่ดําเนินการไดเทาที่ไมขัดหรือแยงกับพระราชบัญญัตินี้
เมื่อครบกําหนดเกาสิบวันนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ถาสหภาพแรงงานตาม
วรรคหนึ่งแหงใดมีสมาชิกไมครบตามที่กําหนดในมาตรา 42 ใหถอื วาสหภาพแรงงานนั้นเปนอัน
สิ้นสุดและใหนําบทบัญญัติตามมาตรา 68 และมาตรา 69 มาใชบังคับโดยอนุโลม
มาตรา 93 เมื่อครบกําหนดตามมาตรา 92 วรรคสอง ใหสหภาพแรงงานตามมาตรา 92 วรรค
หนึ่ง ที่มีสมาชิกครบตามที่กําหนดในมาตรา 42 จัดใหมีการเลือกตั้งกรรมการสหภาพแรงงานขึ้น
ใหมโดยมิชักชา
ใหกรรมการสมาคมพนักงานรัฐวิสาหกิจซึ่งเปนกรรมการสหภาพแรงงานตามมาตรา 92
พนจากตําแหนง เมื่อจัดใหมีการเลือกตั้งกรรมการสหภาพแรงงานขึ้นใหมแลว หรือเมื่อพนหนึ่งรอย
หาสิบวันนับแตวนั ที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ทั้งนี้ ไมวาขอบังคับของสหภาพแรงงานนั้นจะ
กําหนดไวอยางไร
มาตรา 94 ใหถือวาคําขอจัดตั้งสมาคมพนักงานรัฐวิสาหกิจที่ไดยื่นไวตามพระราช
บัญญัติพนักงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ พ.ศ. 2534 กอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับเปนคําขอ
จัดตั้งสหภาพแรงงานตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา 95 บรรดาระเบียบ ประกาศ มติ คําวินิจฉัยชี้ขาด หรือคําสั่งของคณะกรรมการ
รัฐวิสาหกิจสัมพันธที่ถึงที่สุดแลวตามพระราชบัญญัติพนักงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธพ.ศ. 2534 ซึ่งมี
อยูกอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ใหยังคงใชบังคับตอไป
ใหถือวาบรรดาสภาพการจางที่มีอยูกอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ เปนขอตกลง
เกี่ยวกับสภาพการจางตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา 96 บรรดาคํารอง คํารองทุกข และขอเสนอเกี่ยวกับสิทธิประโยชนที่ไดยื่นไวตาม
พระราชบัญญัติพนักงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ พ.ศ. 2534 และยังมิไดมกี ารพิจารณาวินิจฉัยถึงที่สุด
กอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ใหดําเนินการตอไปตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา 97 บทบัญญัติกฎหมายใด อางถึงกฎหมายวาดวยกฎหมายพนักงานรัฐวิสาหกิจ
สัมพันธ ใหถอื วาอางถึงพระราชบัญญัตินี้ และคําวา "พนักงาน" ตามกฎหมายดังกลาวใหหมายถึง
"ลูกจาง" ตามพระราชบัญญัตินี้
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ผูรับสนองพระบรมราชโองการ
ชวน หลีกภัย
นายกรัฐมนตรี
___________________________________

หมายเหตุ:- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยเปนการสมควรปรับปรุง
กฎหมายวาดวยพนักงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ เพื่อใหฝายบริหารกับพนักงานและลูกจางของ
รัฐวิสาหกิจมีสิทธิ หนาที่ และความรับผิดชอบในขอบเขตที่เหมาะสมและสอดคลองกับนโยบาย
การพัฒนาและสงเสริมเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและสังคมตลอดจนความมั่นคงของประเทศ และ
สอดคลองกับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540
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